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RESUMO 

 
Os Sistemas Integrados de Gestão, baseados na filosofia E.R.P são atualmente 

o “Estado da Arte”, no que diz respeito ao controle das operações realizadas pela 
empresa na execução de suas atividades, constituindo-se, assim, em uma valiosa 
ferramenta de apoio a Controladoria. Mas, será que os Sistemas Integrados de Gestão 
baseados na filosofia E.R.P atendem ao modelo de decisão do gestor, no que diz 
respeito a sua necessidade de um sistema de informações gerenciais para apoiá-lo na 
tomada de decisões mais rápidas e eficazes? 

Neste artigo, buscaremos uma resposta para esta questão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. CONTEXTO  
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 O crescimento das implantações destes sistemas os consagraram como uma 
valiosa ferramenta de apoio a Controladoria e, conseqüentemente,  as empresas estão 
buscando profissionais que tenham em seu perfil não só experiência nesta área,  assim 
como  estejam aptos a trabalhar com essa ferramenta.                       

De acordo com Nakagawa (1993:38) “os modernos conceitos de Controladoria 
indicam que o Controller desempenha sua função de controle no sentido de organizar e 
reportar dados relevantes, exercer uma força ou influencia que induz os gerentes a 
tomarem decisões lógicas e consistentes com a missão e objetivos da empresa”. 

Dessa forma, geralmente o Controller acaba tornando-se o responsável pelo 
projeto, implementação e manutenção de um sistema integrado de informações, que 
operacionaliza o conceito de que a contabilidade é suportada pelas teorias da decisão, 
mensuração e informação. 

Este sistema deve dar aos gestores de uma empresa capacidade para 
planejarem, executarem e controlarem adequadamente as atividades de uma empresa 
sejam elas de suporte ou operacionais, utilizando com eficiência e eficácia os recursos 
que lhes são colocados a disposição. O Controller é o gestor desse sistema, na qualidade 
de principal executivo de informação de uma empresa. 

A constatação estabelece  que a implantação plena de um Sistema Integrado de 
Gestão (SIG) de um modo geral não está cumprindo os seus objetivos na missão de 
proporcionar que a Controladoria obtenha maior eficácia nas suas atividades de gerar um 
Sistema de Informações Gerenciais que proporcionem tomadas de decisões mais rápidas 
e eficazes pelos gestores da empresa, surgindo a necessidade de se buscar outras 
alternativas internas ou externas para suprir as deficiências do SIG. 

Então, temos como problema para a Controladoria: 
Os Sistemas Integrados de Gestão baseados na filosofia E.R.P. atendem ao 

modelo de decisão do gestor, no que diz respeito a sua necessidade de um sistema de 
informações gerenciais para apoiá-lo na tomada de decisões mais rápidas e eficazes? 

Desta forma desenvolvemos uma pesquisa abrangendo três empresas usuárias 
de sistemas E.R.P, visando responder a questão enunciada. 

Nesta pesquisa consideramos como hipótese que a implantação plena de um 
Sistema Integrado de Gestão (SIG) não está cumprindo os seus objetivos na missão de 
proporcionar que a Controladoria obtenha maior eficácia nas suas atividades de gerar um 
Sistema de Informações Gerenciais que proporcionem tomadas de decisões mais rápidas 
e eficazes pelos gestores da empresa, surgindo a necessidade de se buscar alternativas 
internas ou externas para suprir as deficiências do SIG. 
 
 
2. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO 
 

2.1 E.R.P. DEFINIÇÃO 

 
Não há uma definição precisa e inquestionável do que seja um “sistema E.R.P.”. 

A noção chave dessa definição é integração. Podem-se encontrar inúmeras definições 
para os Sistemas Integrados baseados na filosofia E.R.P., todas elas, no entanto 
convergem para os mesmos pontos: integração de processos e rapidez na obtenção de 
informações. 

Wood e Caldas (1999) definem Sistemas Integrados de Gestão baseados na 
filosofia E.R.P. como sistemas teoricamente capazes de integrar toda a gestão de uma 
empresa, agilizando o processo de tomada de decisão e permitindo que o desempenho 
seja monitorado em tempo real. 
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A integração presume o uso comum dos dados e uma consistência de conceitos 
e processos de negócios. Os cadastros são únicos e compartilhados por todas as 
aplicações e, portanto, por todas as áreas da empresa. Dessa forma, um evento real é 
registrado uma só vez e produz efeitos em todos os processos que estão envolvidos. 
Exemplo: quando um pedido de um cliente é registrado no módulo apropriado do sistema 
na função Vendas, seu crédito é verificado em Contas a Receber, os produtos 
correspondentes são reservados na função Controle de Estoques. O faturamento é 
gerado com os dados do pedido, promovendo automaticamente a baixa dos produtos no 
Controle de Estoques, a alimentação das Contas a Receber, Registros Fiscais das 
saídas, cálculo dos impostos e Registros Contábeis da transação.                                    

A integração exige maior capacidade de processamento – equipamentos mais 
poderosos – e maior homogeneidade de tecnologias e processos de negócios. A maior 
capacidade de processamento é necessária em função da movimentação de maiores 
volumes de informações pelo sistema, em tempo real, e pela conseqüente necessidade 
de validações mais complexas. A homogeneidade dos processos é o pré-requisito da 
integração, já que não há como integrar ações baseadas em conceitos conflitantes.    

A total integração também é um assunto teórico, pois, por maiores que sejam os 
esforços neste sentido, é bem remota a possibilidade de que um sistema consiga suprir 
100% das necessidades de uma empresa, ainda mais nesses tempos de rápidas 
mudanças, devido a: 

• Alterações na legislação; 
• Ativação/desativação de linhas de negócios produtos; 
• Reestruturação dos processos operacionais e de gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ÁREAS DE APLICAÇÃO DOS SISTEMAS E.R.P. 
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Finanças e Controle Operações / Logísticas Recursos Humanos 

Contabilidade 

Contas a Pagar 

Contas a Receber 

Tesouraria 

Ativo Imobilizado 

Orçamentos 

Controle de Estoque 

Custos 

Faturamento 

Fiscal 

 

Suprimentos- Compras 

Administração  de 

Materiais 

Planejamento e controle 

da Produção 

Vendas – Pedidos 

Gestão de Projetos 

Recepção 

Expedição 

Controle de Estoque-

Físico 

Logística 

Recrutamento e 

Seleção 

Treinamento 

Benefícios 

Medicina e Segurança 

do Trabalho 

Cartão de Ponto 

Remuneração 

Folha de pagamento 

 

 

Uma das características fundamentais dos sistemas E.R.P é a sua grande 
versatilidade que é explorada por meio de processos de customização. Isso significa, ao 
menos em tese, que quando devidamente customizados os sistemas E.R.P., são 
capazes de atender às necessidades de organizações das mais variadas atividades. 

 
 
 

2.3 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO E.R.P. 
 
 

Segundo Albertão (2001:25)as raízes do E.R.P., que é uma nova filosofia de 
administração de empresas, estão centradas no M.R.P. (Material Requirements Planning) 
e no M.R.P. II (Manufacturing Resources Planning ). 

Não existe, entretanto, um marco que separe a evolução do M.R.P para o M.R.P. 
II e deste para o E.R.P., podemos constatar que existe uma divergência entre diversos 
autores em relação às datas de surgimento de cada um, principalmente para o M.R.P. e 
M.R.P.II. 

De acordo com Colangelo (2001:4) na década de 70, os computadores 
tornaram-se mais poderosos e baratos e surgiram os sistemas M.R.P., voltados para 
aplicação em manufatura. Esses sistemas efetuavam o controle de estoque e davam 
apoio as funções de planejamento de produção e compras.   

Os sistemas M.R.P. II surgiram da década de 1980, como uma ampliação dos 
M.R.Ps. Além de executar funções de planejamento de produção e estoques, tratavam de 
planejamento de capacidade de produção e de aspectos financeiros, como orçamento e 
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custeio da produção. Estes sistemas não se integravam com outros aplicativos utilizadas 
na organização, os quais na maioria das vezes também eram departamentais.  

No início da década de 1990, a palavra chave passou a ser integração. Nesta 
época os computadores tiveram uma evolução ainda maior, incluindo as tecnologias de 
rede e comunicações. Então, tornou-se possível integrar o M.R.P. II a outros sistemas da 
organização, de forma a oferecer uma solução não apenas no ambiente produtivo, mas 
também para o empreendimento. Assim, incorporaram-se ao M.R.P. II outros aplicativos 
para Finanças e Controle, Operações e Logística e Recursos humanos, conforme   acima  
especificados, surgindo os Sistemas Integrados de Gestão baseados na Filosofia E.R.P. 
 
 

2.4 POR QUE IMPLANTAR SISTEMAS E.R.P.? 
 
 
 

É comum nos depararmos com as mais variadas posições a respeito dos 
Sistemas E.R.P. desde fervorosos defensores de sua implantação até críticos mordazes. 

 
 
 

2.4.1 FATORES FAVORÁVEIS 

 

Há duas classes ao menos de motivos que podem levar uma organização a 
implantar um Sistema E.R.P: 

• Negócios 
• Tecnologia 

 
Os motivos Negócios estão associados à melhoria da lucratividade ou do 

fortalecimento da posição competitiva da empresa e serão subdivididos em:    
• Estratégicos 
• Operacionais 
 

Alguns motivos estratégicos invocados freqüentemente são: 
• O interesse em diferenciar-se da concorrência, por meio da adoção de 

melhores práticas de negócios; 
• A busca por maior competitividade no plano global, faz com que as 

organizações uniformizem seus processos também no  plano global; 
• A preparação para o crescimento; 
• Flexibilidade. 

 
Os motivos Operacionais estão associados à melhoria dos processos e seu 

impacto final é sobre a lucratividade da empresa. Os motivos operacionais mais comuns 
são os seguintes: 

• Uso de uma base de dados comum - flexibilidade; 
• Elimina o uso de interfaces manuais – economia de custos; 
• Melhora o fluxo de informações dentro da organização – eficiência 
• Aprimora a qualidade e a consistência dos relatórios, possibilitando   

                       melhor comparação de dados; 
• Melhora o processo de tomada de decisão; 
• Padroniza o sistema de informações; 
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• Acaba com a redundância de atividades; 
• Reduz todos os lead times e tempos de repostas ao mercado; 
• Por fornecer informações mais precisas e melhor Gerenciamento  

                       de datas, contribui para a redução dos níveis de estoque; 
• Sistemas mais robustos oferecem plataformas em outros idiomas e  

                       moedas; 
• Informações operacionais e contábeis mais confiáveis on line e em  

                       tempo real; 
• Agilização dos fechamentos contábeis mensais para os primeiros  

                       dias do mês. 
         
Para Corrêa (1998), o objetivo de um Sistema Integrado baseado na filosofia 

E.R.P. é a perfeita integração entre os setores da organização, comum a base de dados 
única e não redundante, e a informação boa e certa na hora certa. 

Já Lieber (1995), o objetivo é ser capaz de imputar a informação no sistema uma 
única vez, considerando-se, entretanto, a boa qualidade da mesma. 

Da mesma forma, conforme Davenport (1998), a grande vantagem, em curto 
prazo, da implementação do E.R.P., advém da sua própria concepção integrada, pois 
considerando que toda informação fica centralizada em um único banco de dados, após 
ser disponibilizada por um dos departamentos da empresa, fica disponível em tempo real 
para os demais. 

Segundo Neves (1999), em uma visão macro, o fluxo de informações para o 
processo decisório torna-se rápido e preciso, e numa visão operacional, a integração 
garante também a maior eficiência e eficácia para o trabalho do dia a dia.                      

Ainda segundo Neves (1999), um benefício para grandes grupos que realizam 
negócios em diversas unidades empresariais, é possibilidade de ter os dados financeiros 
de suas operações consolidadas on line, inclusive no exterior.                   

Para Sheridan (1995), um outro benefício é a redução de custos associado com 
a eliminação de erros e perda de tempo, que geralmente ocorrem quando pessoas 
confiam em informações inconsistentes e desatualizadas. 

Esses sistemas são desenvolvidos para responder instantaneamente às 
mudanças de mercado e de novas necessidades de produtos e serviços. Como exemplo, 
Elaine L. Appleton, em seu livro “How to survive ERP”, cita o caso das indústrias PAR na 
cidade de Moline (Illinois), que em apenas um ano de implementação do 
E.R.P.conseguiram reduzir o lead time com o cliente de 6 para 2 semanas, as entregas 
na data da programação aumentaram de 60% para 95%, os níveis de reserva de 
materiais e inventários caíram quase 60% e a tramitação de documentos de uma ordem 
de produção no chão de fábrica caiu de semanas para horas.   

Os motivos associados à Tecnologia são os seguintes: 
 

• A obsolescência de equipamentos ou dos sistemas de informação; 
• Exigências tecnológicas de parceiros de negócios. 

 

 

 

2.4.2 FATORES DESFAVORÁVEIS 

 

Os argumentos mais freqüentes utilizados contra a implantação de sistemas 
E.R.P, segundo Colangelo (2001), são: 
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• Alto custo  em    função   da   necessidade   auxílio   de  consultores  

                       para coordenar o projeto e   o   tempo  de implantação; 
• Não trazem vantagens competitivas às empresas, uma vez que  

                       estão disponíveis no mercado; 
• Não são customizados para atenderem plenamente as   

                       necessidades de um Sistema de Informações Gerenciais; 
• Os fornecedores dos sistemas carecem de profissinais qualificados  

                        para aplicar com eficiência o treinamento aos usuários,   
                        prejudicando muito a otimização dos mesmos; 

• Necessita que a empresa disponibilize profissional que conheça as  
                       operações e tenha domínio sobre o sistema de Informação para  
                       auxiliar nas parametrizações e customizações. Na maioria dos  
                       casos é o Controller.  

 

                                        

2.5  EXPECTATIVAS QUANTO À IMPLANTAÇÃO DO E.R.P.              

 

As expectativas das empresas com relação à implantação desse sistema são 
altas. Espera-se que ele impulsione o desempenho das diversas atividades o mais 
rapidamente e com o menor custo possível e que o “pacote” cubra todos os aspectos do 
negócio. 

De um modo geral esses sistemas são oferecidos basicamente customizados, 
bastando somente que os mesmos sejam adaptados as peculiaridades das empresas. 
Contudo o grau de cutomização deve ser considerado na avaliação do sistema. 

 
 
 

2.6  PROCESSO DE AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E IMPLANTAÇÃO.   
 
 
                                   

A decisão de se implantar um E.R.P. deve ser cuidadosamente analisada, não 
devendo ser tomada em uma atmosfera de urgência e nem levada por modismos do 
ambiente empresarial. 

A primeira medida, após a escolha do Software, deve ser a seleção dos módulos 
necessários ao funcionamento básico da empresa e o estabelecimento de prioridades de 
implementação. 

Paulatinamente adicionam-se os demais módulos. Não se pode deixar de 
considerar que a implantação de um E.R.P. é um compromisso entre os requisitos da 
empresa e as funcionalidades envolvidas, onde muitas vezes os processos do negócio 
precisam ser redefinidos para que possa haver funcionalidade do sistema e não se deve 
desprezar a cultura da empresa, seus antecedentes e as características de seus 
usuários. 

Portanto, é muito importante que as organizações considerem os impactos que a 
redefinição dos processos e a implantação do sistema possam ter na estrutura, na cultura 
e na estratégia da organização. 
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2.6.1 FASES DE UMA IMPLANTAÇÃO 

 

Pretende-se neste item descrever as atividades principais das fases da 
implantação de uma E.R.P. sem ter a intenção de abordar uma determinada metodologia 
ou realizar comparação entre as várias existentes no mercado. 

 
 

 
 

2.6.1.1 PLANEJAMENTO DO PROJETO 

 

A fase inicial do projeto de implantação é o seu planejamento. Nela são definidos 
itens de fundamental importância para o sucesso do projeto, como seguem: 

 

a) Software a ser implantado 

 
Existem no mercado inúmeros fornecedores de Sistemas Integrados de Gestão 

baseados na filosofia E.R.P. A avaliação, seleção e escolha de um software que melhor 
atenda as necessidades da empresa é um dos itens de grande importância para o 
sucesso da implantação. 

Alguns fornecedores de E.R.P’s: 
• Interplanet 
• Baan 
• Datasul 
• JD Edwards 
• Microsiga 
• MKGroup 
• Oracle 
• Peeoplesoft 
• SAP 
• People Consulting 

 
Conforme Hecht (1997), selecionar o sofftware errado pode resultar em um 

comprometimento não desejado com uma arquitetura e ferramentas que não se adequam 
às metas estratégicas da companhia. 

Para Corrêa (1998), uma escolha errada pode fazer com que a organização 
tenha que conviver desnecessariamente com restrições incômodas e caras de seu 
sistema de informação, chegando mesmo a atrapalhar o desempenho operacional. 

Segundo Hecht (1997) alguns itens devem ser considerado no Processo de 
seleção de um E.R.P.: 

 
• Funcionalidades oferecidas pelo software; 
• Arquitetura técnicas; 
• Custo do software; 
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• Serviço e suporte: como é o relacionamento com o fornecedor após 
a aquisição e implantação do sistema; 

• Visão do fornecedor: o que ele está planejando, que melhorias 
serão introduzidas? Vão de encontro com as metas   da empresa e do mercado? 
 

 b) Consultoria 

 
Em muitos projetos de instalações de sistemas, dada a complexidade do perfil 

da empresa, torna-se necessário o auxilio de uma consultoria especializada. Em 
determinadas circunstâncias um executivo de uma empresa de pequeno ou médio porte, 
com razoável conhecimento de informática, ou alguém de sua equipe com este 
conhecimento, pode perfeitamente desenvolver esta tarefa, dependendo do grau de 
complexidade dos processos ou do grau da customização. 

Taurion (1998) defende que para a escolha dos parceiros olhar os custos mais 
baixos é o primeiro passo para uma grande frustração. 

 

       c) A equipe da Empresa 

 
Para Taurion (1998), o grupo de profissionais internos deve ser constituído por 

pessoas de amplo conhecimento dos processos, garantindo assim a disponibilidade da 
inteligência da empresa ao projeto. 

A equipe deverá compreender no mínimo, dependendo do porte da empresa um 
coordenador do projeto (controller), um profissional de suporte de informática e os 
usuários diretos que vão utilizar o sistema. 

 

       d) Escopo da Implantação 

 
A definição do escopo refere-se à definição dos processos empresariais que 

serão inseridos no E.R.P. e conseqüentemente dos módulos do sistema que serão 
implantados. 

É de fundamental importância que se conheça as facilidades oferecidas pelo 
software e as compare com as necessidades estratégicas da empresa, verificando assim 
as facilidades de se implantar todos os módulos do software. 

Observa-se na prática que as empresas apresentam a tendência de implantar 
todas as suas operações no sistema. Entretanto deve-se avaliar a real necessidade de se 
conduzir a implantação dessa forma. Isto porque o E.R.P. exige que a empresa adapte 
seus processos operacionais ao pacote. É comum que todos os módulos que tenham 
interface com a contabilidade sejam implantados em conjunto. 

 

 

       e) Estratégia de Implantação 
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Para a implantação do E.R.P. existem duas estratégias que devemos levar em 
consideração: 

       A primeira é a que divide o projeto em etapas. Em cada etapa implantam-se 
alguns módulos do escopo total. 

A segunda é a estratégia denominada “big-bang”, que abrange de uma única vez 
todos os módulos do escopo previamente definido. 

Em resumo, um planejamento adequado deve incluir também o cronograma da 
implantação, a data prevista para a entrada em funcionamento do sistema e o orçamento 
do projeto. 

 
 

2.6.1.2 LEVANTAMENTO DOS PROCESSOS 

 
Ao se iniciar a implantação o primeiro passo é o levantamento dos processos 

operacionais correntes, considerando-se também as melhorias a serem introduzidas, de 
forma a evitar a automatização de procedimentos deficientes. 

Neste momento deve ser avaliada a existência de particularidades no processo 
não atendidas pelo E.R.P., denominados de Gap. Assim, deverão ser realizadas 
customizações no sistema para que ele atenda as necessidades do processo.  

 
 
 

2.6.1.3 PARAMETRIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA 
 

Durante a parametrização todos os procedimentos operacionais aplicáveis a 
cada um dos módulos terão que ser definidos e identificados por códigos, que servirão de 
base para o inter-relacionamento entre os módulos que compõe o sistema. Isto porque, 
os E.R.P’s são desenvolvidos para atender diversos tipos de empresas; Assim sendo, 
possuem inúmeros parâmetros que devem ser selecionados de acordo com as 
necessidades da empresa. 

Ex: Isto permitirá que Salários e Encargos do módulo Folha de Pagamento se 
relacione com o Módulo de Contas a Pagar e o Módulo Contábil, realizando o registro das 
obrigações e os lançamentos contábeis. 

Nesta fase também é feito o cadastramento de todos os dados da empresa 
assim como por ex: Materiais, fornecedores, clientes, saldos contábeis, contas bancárias, 
funcionários, produtos, linhas de negócios, etc. 

Paralelamente as parametrizações devem-se definir as senhas de acesso ao 
sistema, que darão ou não a autorização a cada usuário para acesso aos diversos 
módulos do sistema (módulo do administrador). 

 
 
 

2.6.1.4 TESTES 
 
 

Conforme metodologias de implantação pesquisadas, após a implementação do 
sistema tem inicio a fase de teste que pode ser dividido em três etapas: 

Primeiramente ocorrem os testes individuais de cada transação do sistema, 
preferencialmente realizados pelos usuários finais do sistema, acompanhados pela 
equipe responsável pela implantação. 
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Esta etapa traz para a equipe do projeto detalhes operacionais importantes que 
contribuem para as correções das inconsistências. 

Em seguida, são realizados testes de integração, pois passam através de vários 
modos do sistema testando um processo completo do inicio ao fim. 

É justamente neste momento que muitos problemas e falhas na parametrização 
do sistema são detectados, podendo até mesmo parar o teste para proceder as 
correções necessárias. 

 
 

2.6.1.5 TREINAMENTO 
 
 
 

O treinamento dos usuários é de fundamental importância e deve ocorrer entre 
as fazes de parametrização e testes. É uma tarefa demorada e, portanto deve ser 
considerada desde o início do projeto. 

É neste momento que se observa uma das questões problemáticas destes 
sistemas extremamente complexos, quando se percebe as deficiências quanto ao 
domínio da ferramenta por parte dos instrutores designados pelos fornecedores dos 
softwares. Conforme foi observado isto ocorre basicamente em função da alta 
rotatividade desses profissionais prejudicando sobre maneira a otimização do uso da 
ferramenta por parte dos usuários finais. 
 
 
 
2.6.2 O QUE PODE OCASIONAR O FRACASSO 
 
 
 

Existem várias razões para que à avaliação, seleção e implantação de um 
Sistema Integrado de Gestão possa redundar em fracasso: 

 
• A falta de capacitação adequada dos envolvidos no projeto; 
• Falta de uma metodologia de Implantação; 
• Problemas políticos internos da empresa podem levar a perda  de   

                       tempo e dinheiro. 
 
Deve-se evitar a todo custo iniciar um projeto sem o suporte político adequado, 

nunca estabelecer expectativas que não podem ser atendidas e com isso levar os 
usuários à frustração no momento da verdade. 

 
 
  

3.SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CONTROLADORIA E O E.R.P. 
 
 

 
A importância de um Sistema de Informações Gerenciais está diretamente 

relacionada com o envolvimento dos tomadores de decisão e é fundamental para o 
sucesso da empresa e do próprio sucesso dos gestores. Isso porque o sistema de 
informações contribui para que as empresas aumentem seus lucros e baixem seus 
custos. Isto decorre de que a informação é tão valiosa quando ela é precisa e está no 
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lugar certo no momento exato, ou seja, as organizações façam o uso estratégico da 
informação. Portanto, as empresas têm como metas principais maximizar seus lucros e 
permanecerem competitivas no mercado. 

 
 
 

3.1 A CONTROLADORIA COMO UM SISTEMA INTEGRADO DE   
INFORMAÇÕES 

 
 
 

Segundo Mossimann, Alves e Fisch (1993:9) “a controladoria consiste em um 
corpo de doutrinas e conhecimentos relativos a gestão econômica. Pode ser visualizada 
sobre dois enfoques: 

 
a) Como um órgão administrativo com uma missão, função e  
          princípios norteadores definidos no modelo de gestão do     
          modelo empresa; 
b) Como uma área do conhecimento humano com  fundamentos,  
          conceitos, princípios e métodos oriundos de outras  ciências”. 
 
A missão da controladoria é zelar pela continuidade da empresa assegurando a 

otimização do resultado global.  
Tem por finalidade garantir um sistema de informações adequadas ao processo 
decisório, colaborando com os gestores na busca da eficácia gerencial. 

 
A título de exemplo pode-se citar: 
 

• As variações entre os gastos orçados e realizados dos diversos  
                       departamentos; 

• Variações nas margens de contribuição por linha de produtos e  
                       áreas de negócios; 

• Os cumprimentos das cláusulas contratuais de serviços  
                        terceirizados; 

• Acompanhamento da execução do orçamento.     
                          
Este sistema dá aos gestores de uma empresa condições para planejarem, 

executarem e controlarem adequadamente as atividades de uma empresa, quer sejam de 
suporte ou operacionais, utilizando com eficiência e eficácia os recursos que lhes são 
colocados a disposição. O Controller é o gestor desse sistema, na qualidade de principal 
executivo de informação de uma empresa. 

 
 

3.2 MODELOS DE UM SISTEMA DE GESTÃO 

 
Um sistema de informação segundo Campos (1994:33) engloba uma 

combinação estruturada de vários elementos, organizados da melhor maneira possível, 
visando atingir os objetivos da organização. São seus integrantes: 

 
 

• A informação (dados formados, textos livres, imagens e sons); 
• Os recursos humanos (pessoas que coletam, armazenam,  
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                        recuperam, processam, disseminam e utilizam as  informações); 
• As tecnologias (o hardware e o sofware usados no suporte  SI); 
• E as práticas de trabalho (métodos utilizados pelas pessoas no  

                       desempenho de suas atividades). 
 
Conforme Guerreiro (1989:282) “Todo o sistema de informação, 

independentemente de sua hierarquia, se caracteriza por dois aspectos fundamentais”: 
 

1. Onde e como a informação é gerada (processo de geração  
                           da  informação); 

2. Qual a informação e por que deve ser gerado o processo de  
                   definição da informação. 

        
O primeiro caracteriza o conceito de eficiência que se materializa ao nível de 

processamento do sistema, ou seja, a informação deve ser gerada em tempo hábil, ao 
menor custo possível, e de acordo com todos os requisitos preestabelecidos. 

O segundo caracteriza o conceito da eficácia que se materializa ao nível das 
saídas do sistema, ou seja, a informação gerada deve ser útil para os seus usuários. 

Com base no exposto conclui-se que para um sistema de informação possa 
atingir plenamente seus objetivos, o mesmo deve gerar eficientemente informações 
eficazes; definindo um sistema de informação como um conjunto de subsistemas de 
informação interdependentes que interagem na consecução de um objetivo comum, que 
é fornecer eficientemente informações úteis aos seus usuários. 

A Controladoria está intensamente envolvida com a busca da eficácia 
organizacional; para alcançá-la é preciso que sejam definidos modelos que 
eficientemente conduzam ao cumprimento de sua missão. 

Um modelo de gestão segundo Figueiredo e Caggiano (1997:30) poderia ser 
definido como: “um conjunto de princípios e definições que decorrem de crenças e 
valores dos principais executivos, impactando assim, todos os demais subsistemas 
empresariais; isto é, em síntese, um grande modelo de controle, pois nele são definidas 
as diretrizes de como os gestores vão ser avaliados, e os princípios de como a empresa 
vai ser administrada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 PESQUISA SOBRE A UTILIDADE DO E.R.P PARA GERENCIAR 
NEGÓCIOS 
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Questões da Pesquisa Empresa A Empresa B Empresa C 

Qual o sistema E.R.P 
utilizado? 

Interplan People Solution Logix 

Quais foram os módulos 
implantados? 

Compras 
Recebimento 

Controle de Estoque 
Contas a Pagar 

Vendas 
Faturamento 

Contas a Receber 
Folha de Pagamento 

Caixa e Bancos 
Contábil 
Fiscal 

Patrimonial 
 

Compras 
Recebimento 

Contas a Pagar 
Faturamento 

Contas a Receber 
Folha de Pagamento 

Caixa e Bancos 
Contábil 
Fiscal 

 

Compras 
Recebimento 

Controle de Estoque
Contas a Pagar 

Vendas 
Faturamento 

Contas a Receber 
Folha de 

Pagamento 
Caixa e Bancos 

Contábil 
Fiscal 
Custos 
PCP 

Estoque 
Logística 

Engenharia 
Controle de Projetos

Qual foi a estratégia de 
implantação? 

Por módulos Por módulos Big Bang 

Qual foi o tempo de 
Implantação? 

2 anos 1 ano 5 meses 

Quais os problemas 
principais surgidos na 
implantação? 

Treinamento dos usuários 
por deficiência dos 
Instrutores; 

 
Parametrizações e 
integração com o Contábil. 

 
Resistência interna do 
contador que 
posteriormente foi 
substituído. 
 
Alto custo em função do 
auxilio da consultoria. 

Treinamento dos usuários 
em virtude da alta 
rotatividade dos 
instrutores? 

 
Não cumprimento dos 
prazos pré-estabelecidos. 

 
Resistências internas de 
alguns usuários. 

 
Custos adicionais com 
excessos de horas gastas 
pela consultoria. 

Resistência interna 
de um gerente que 
foi substituído. 

O sistema atende o 
modelo de informações 
gerenciais da empresa? 
Como? 

Não Não Não 

Qual a solução alternativa 
adotada? 

Modelos de relatórios 
gerenciais padronizados 
pela matriz, desenvolvidos 
em Excel. 

Modelos de relatórios 
gerenciais desenvolvidos 
internamente pela 
Controladoria em Excel, 
Word e Power Point, 
aprovados pelo Board da 
empresa. 

Modelos de 
relatórios gerenciais 
padronizados pela 
matriz, 
desenvolvidos em 
Excel. 

Características das 
empresas pesquisadas: 

Área de Atuação Faturamento anual Número de 
Empregados 

Empresa A Telecomunicações    R$10 milhões 40 
Empresa B Telecomunicações R$ 17 milhões 100 
Empresa C Auto Peças R$ 17 milhões 145 

 

Os pacotes de Sistemas Integrados de Gestão baseados na filosofia E.R.P. não 
são mais do que representações genéricas das maneiras como uma empresa faz 
negócios. Apesar de a maior parte dos pacotes ser bastante ampla, cada empresa tem os 
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seus problemas e peculiaridades que as tornam únicas levando-as a buscarem por 
Sistemas de Gestões Econômicas que auxiliem em seus processos.  

Como vimos neste trabalho a abordagem dos Sistemas E.R.P’s é mais voltada 
para o controle, processamento e integração das transações operacionais das empresas, 
gerando informações precisas em tempo real. Trata-se, portanto de uma excelente 
ferramenta de apoio a Controladoria para fornecer e compilar os dados para a elaboração 
de um Sistema de Informação Gerencial, obrigando assim as empresas a buscarem 
outras soluções para atender o modelo de decisão do gestor. 

 
 

4. CONCLUSÃO 

 

Face ao objetivo da pesquisa junto a três empresas para verificar à utilidade dos 
Sistemas Integrados de Gestão, quanto ao atendimento das necessidades de 
informações gerenciais das empresas, concluímos que foi confirmada a hipótese que os 
mesmos não atendem ao processo de decisão dos gestores. 

O problema “Contribuição dos sistemas E.R.P. ao modelo de decisão do gestor 
com informações gerenciais para tomada de decisões mais rápidas e eficazes” foi 
discutido, justificado a sua importância e obtida resposta confirmando a hipótese 
levantada. 

A continuidade da pesquisa está sendo tratada em Dissertação de Mestrado 
para obtenção de melhor visão quanto ao problema e sustentação da premissa 
estabelecida.  

A abordagem do Artigo não invalida novas premissas ou pesquisas para 
comprovação do problema tratado.    
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